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هاني حلميالشيخ 

 

العلمبصغارالناسيعلمالذيهوالرباني: (قاللماعنهمااهللارضيعباسابنقولفيذلكنجمل- 1
) .كبارهقبل

:وجلعزاهللاقولمنمأخوذةالربانيةالمدرسة

                         
            ﴿ آل عمران﴾

                            
   ﴿ آل عمران﴾

الناستكونأننريدبعلم،متألهةنساكةعابدةمتكاملةمسلمةشخصيةإيجادإلىنصلأننريد- 2
.السلوكومابيناألخالق،ومابينالعمل،ومابينالعلممابينالتوازن،منالنوعهذاعندها

 

ال نريد أن نسقي العلم بشكل أجوف وإنما نريد أن نسقيه في كأس من األخالق .

" .المدرسة كتلة قلوب تحكمها القيم والمباديءيقول فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب : " 

 

أحمد صدقيالشيخ 

الكريمكتابهفيذكروجلعزاهللا                 
     



وتعالىسبحانهاهللاعندخادمهوإنمانفسهشخصإلىالناسيدعوالوجلعزاهللاإلىالداعيةأوالعالم

اهللاإلىالناسيدعووإنمانفسهإلىالناسيدعوفاللملته،وخادم   األنبياءمنهاجهذا

                  

قفوهميقفواومابعدهميأتيومنوالمرسليناألنبياءوسمتشعارهذا

تعالىقولهفي       

.نبيهوسنةوجلعزاهللاكتابتعليمالكتاب،تعليمطريقعنالربانيةتأتيالسببية،باءهذه

تعالىقولهوفي   ومداومةوجلعزاهللاكتابتعليمفيالمداومةعلىتدل

علىأوالخاصة،المجالسأوالعلمطلبةمستوىعلىالضيقةالمجامعفيسواءاهللارسولسنةتدريس
.األمةفيمتأصلةويجعلهاوجلعزاهللابفضلالربانيةيورثالذيهوهذاالعام،المستوى

هاني حلميالشيخ 

تعالىقولهفي     االعتقادعلممقدماتفيمباشرةندخليجعلنا.

:ذلكمنالهدف

تباركباهللامتعلقألنهالعلومأشرفالعظيم،الشريفالعلمهذاتعليمفيالنبويبالمنهجالناسربط
.وعالجلاهللابمعرفةمتعلقوتعالى،

االتصالالقلبوتورثاليقين،بردالقلبوتورثالطمأنينة،القلبتورثالتيالعقيدةالدافئة،العقيدةنتعلم
تنميوالتيتثمرالتيالعقيدةهذهوحين،وقتكلوفيالبالياوفيالمحنوفيالمواقففيعزوجلباهللا

.القلبفياإليمانشجرة

:قالوتعالىتباركاهللا* 

                                   ﴿ حممد﴾

تباركباهللالعلمهواألساسالعلم"البخارياإلمامبَوَّبلذلك) والعملالقولقبلالعلم(أنمعلوم
.اإلعتقادأصولمنأصولوتعالىتباركاهللافمعرفة" وتعالىتباركاهللاعنوالعلموتعالى



 

.التربويالجانب- 3.           العمليالجانب- 2.         العلميالجانب- 1

 

.الوجدانيالبعد- 2.العقليالبعد- 1

أحمد صدقيالشيخ 

القلبوتورثاليقين،بردالقلبوتورثالطمأنينة،القلبتورثالتيالعقيدةالدافئة،العقيدةنتعلمنريد أن 
والتيتثمرالتيالعقيدةهذهوحين،وقتكلوفيالبالياوفيالمحنوفيالمواقففيعزوجلباهللاالتصال

.القلبفياإليمانشجرةتنمي

ومناقشات،اعتراضاتومجردأقوالمجردتنظيرمجردبحتة؛أكاديميةطريقةعلىالعقيدةدراسة!! :تحذير
.خواءذلكبعدتكونثمعليهعائدةتكونالقدبثمارإالالعقيدةدارسمنهيخرجال

الذيهذاللعقيدة،العمليةالتطبيقاتومنالنبيكالمومنالوحيمنالكالمبهذاالعقيدةربطلكن
.تعالىاهللاشاءإنإليهنرميمايورث

هاني حلميالشيخ 

هذاكاناألرقمأبيبناألرقمدارفيكانالنبيالنبوة،منهجهوهذاأنعلىبالقرآنالناسنربطأننريد
قالوتعالىسبحانهربنالما–الصافيةالعقيدةالصحابةقلوبأشربتخاللهاومنالقرآنهوالمقررالمقرر،

        مباشرةبعدهاانظر     للتزكيةملمحفيه     
          نريدالتيالمعانيمعنىأيضًافهذابمفرده،يعيشالاإلنسانوأنللجماعيةملمحفيها

.الربانيةفيعليهانركزأن

أحمد صدقيالشيخ 

الوهوأوالًيؤسسأنفأمرهالعلم،هوواإليمانالعلم،هوواالعتقادالعلم،وهيأوالًالقاعدةبتثبيتوأمره
.وجلعزاهللاأمرهذلكمعلكنوجل،عزاهللاقِبلمنمكملوهوبيانإلىيحتاج

هاني حلميالشيخ 

قالوإنمااهللا،إالإلهالأنهفاعرفيقللممعرفة،وليستيقينًا      فهذا

) القلبعليهمايعقد(كثيرةمصطلحاتفيالدخولبدونالعقيدةهيهذهاليقين،يورثهوالذيالعلم

يقينًاالقلوبإلىتصلمعانيإلىنصلأننحتاجفنحن            



.المعانيهذهفيهتُدخلالقلبهذا) القلب(المحلألنتزكيةيوجدأنفالبد

أحمد صدقيالشيخ 

  ومنهبعضها،إلىوجمعهااألشياءورصوالشدواالتقانواإلحكاموالربطالعقد
أويصعبوالمعاهدةالتوثيقمنأساسعلىتتمإنماالناسبينتجريالتيالبيوععقودالعقود؛ومنهالعِقد

.العرىهذهتنحلأنأوتنفكأنيصلحال

النكاحفييقولوجلعزواهللا              ﴿ 235البقرة﴾

األيمانفيويقول          ﴿ 89املائدة﴾

تزحزحتلوأنهبحيثريبًا،يقبلوالشكًايقبلوالفيهفيستقرالقلبإلىيدخلشيءهو
.أبدًاعنهتتزحزحالالمؤمنقلببهايتغذىالتيالحقةالعقيدةفإنأماكنهامنالرواسيالجبال

أبدًاينحلالالذيالمربوطالوثيقالمحكمالشيءهو

هاني حلميالشيخ 

والريبيمازجهاالأصحابها،عنديقينًاوتكونالقلوب،إليهاوتطمئنالنفوسبهاتصدقالتياألمور( هيأو
.األشقرسليمانعمرالدكتورتعريف) شكيخالطها

النبيأنحسنبإسنادماجهابنعندالحديث،"الوساوسقضايا" كثيرةأمورالعقيدةموضوعخاللمننداوي

مشغوفوالوجلغيريكونقبرهفييكونلماالمؤمنأنأخبرلما.

فيقولكنت؟فيماقبرهفييسألأن.. نبيكومادينكوماربكمنالشهيرةاألسئلةغيراألسئلةجملةمن
اليقينعلى(لهفيقالالنموذجيةالمثاليةاألجوبةيجيبأنبعداألمرنهايةفيلهفيقالكنت،اإلسالمفي

). اهللاشاءإنتبعثوعليهمتوعليهكنت،اليقينعلى(العقيدة،علىأي) كنت

شكقلبهفييدخلالذيأوالمنافقأوالكافرأوالفاجراآلخر؛أما   ﴿ فيهاقالوا﴾10البقرة

.. لشيءيهتديفالكنت؟فيماقبرهفيفيسألوالوساوسالشكوكعندهفالذيشك،

وعليهكنتوعليهمتالشكعلى(لهفيقال. أدرياليقول! يقولماذايعرفالالنهايةوفيحياتهفيعيش
).اهللاشاءإنتبعث

إلىنصلأننريدفنحنهذا،تصنعوالعقيدةثالث،مراحللهالذياليقينهذاإلىنصلأناليقين؛نريدنحن
النبيرفقةفياألعلىالفردوسفياهللاشاءإناليقينوحقاليقينعينذلكبعدنبلغوحتىاليقينعلم

.محمد



أحمد صدقيالشيخ 

. العقيدةعلىتأسستإذاإالثمارهاتؤتيولنتأتيلنالتزكيةأنشكال

عزاهللامايرضيعلىقلبهيحتويوأنوتعالىسبحانهربهيسخطمماجوارحهاإلنسانيحفظأنهي:  التزكية
.وجلعزاهللانظرمحلهوالقلبألنوجل

يأمرالذيالقائدهوالقلبألنالقلبعملمنينطلقالجوارحعمل) الجوارحعمل(الغالبفيهيوالتزكية
ذلك،القلبيريدحتىالحرامإلىتستمعلنواألذنذلك،القلبيريدحتىالحرامإلىتنظرلنفالعينوينهى،
.ذلكالقلبيريدحتىالحراميطعملنالفموكذلك

ففيها) األرضفيالعبادفيوجلعزاهللاآنيةهيالقلوبإن(العلماءيقول,األساسموضعهوفالقلب
تصرفاتعلىالنشأةهذهذلكبعدتنضحقيمةطاهرةمعانيعلىالقلبفيتنشأالسليمالقلبيوضع

وفيالشرابوفيالطعاموفيالسماعوفياألنظاروفيالحركاتوفيالسكناتوفياأللفاظفيالجوارح؛
.حياتهفيالمسلميعانيهماكل

هاني حلميالشيخ 

تعالىاهللايقولالدرسمعانيمن   
        ﴿ اآليةتنهىفلماالبصرغضعناآليةهذهفياهللايتكلم﴾30النور

اهللاإن(يقوللموتعالىتباركاهللالكنالبصير،اسمهالذهنإلىيتبادرفيمافاألنسباهللاأسماءمنباسم

قالولكن) يصنعونبمابصير      
أحمد صدقيالشيخ 

الدفينالسربهذاويوحياهللا أكبر     
هاني حلميالشيخ 

:اآلياتخواتيممسألةفيملمح

نتكلمونحنحتى. وتعالىتباركاهللاأسماءمناسمينأوباسمتذيلأنالقرآنآياتغالبفيأوتجددائمًا
.وتعالىتباركاهللاأسماءمنباسميذيلالقرآنتجدسياسية،قضيةفينتكلمأوتشريعيةقضيةفي

يتكلمفإنهالخبيراسمهقالوإذاالظاهر،فيعليكيتكلمفإنهالبصيراسمهقالإذاأنه: "العلماءيقول
".والباطنالظاهرفيعليكيتكلمفإنهالعليماسمهقالوإذا،الباطنفيعليك

.العقيدةهذهفيهتستودعأنليصلحالقلبهذانطهرأن) المحلصالحية(:القيمابنيقول



. قلبهفيالمشكلةعينهفيليستالمشكلةالحرام،فيامرأةعلىينظرشخصهناكيكونعندما

قاللذلكقلبه،فيالمشكلةالظاهرة،الجوارحفيليستالمشكلة      
أحمد صدقيالشيخ 

سبحانهبربهعلمهمعرفته؛المرءعلىيجبماأولوهيوجوبهاومنبلأهميتهاومنالعقيدةشرفمن
فجعلالقلببهااختصوجلعزاهللاأنالشرفهذاعلىيدلممااإلسالم،بدينوعلمهبنبيهوعلمهوتعالى،
.القلبإلىباالعتقادتؤديآالتهيوإنماحقيقةممارسةاألذنتمارسهوالالعينتمارسهالاالعتقاد

أعلىوهواإلنسانفيماأشرفهوفالقلبشريفة،عملهثمرةكانكلماشريفًاالعملفيالعاملكانوكلما

:النبيقالكمااإلنسانفيما

"أال وِهَي الَقلبُ .ُكلُّهُ الَجسدُ فسدَ وإَذا َفَسَدْت ،ُكلُّهُ الَجَسدُ ُمْضَغًة، إذا َصَلَحْت َصَلحَ الَجَسدِ أال وإنَّ في" 

هاني حلميالشيخ 

 

.االعتقادهذاوراءمنسنجنيماذا. االعتقادثمرةعلىالمستمعيناألفاضلننبهوأنأنفسناننبهأن

 

.بالجنانتصديق- 1
.باللسانإقرار- 2
.باألركانعمل- 3
.الرحمنبطاعةيزيد- 4
.الشيطانبطاعةينقص- 5

اإليمانومستودعالرحمننظرمحلألنهنملكماأثمنوهو) القلب(هوالذياللب .
وهو) أعمالناوإلىقلوبناإلىينظرولكنأجسادناإلىوالصورناإلىينظرالاهللاإن(الرحمننظرمحل

.اإليمانمستودع
الظاهربالعملتأثيراإليمان،فيبالسلوكتأثيروهنابالمعصية،وينقصبالطاعةيزيداإليمان

فتختلفتختلفواوال"ويقول" استووا"ويقولالصفوف،بتسويةمثالًيأمرناالنبي. القلبيالعملفي
.الباطنعملفييؤثرالظاهرعملفإن،" قلوبكم

اإليمانهوهذا.. الشيطانبطاعةوينقصالطاعة،سُلَمفيارتقيناكلمايزيداإليمانالرحمن؛بطاعةيزيدفهنا
.االعتقادوهذا



أحمد صدقيالشيخ 

 

.باللسانقولثمبالقلبقول: قول- 1
.بالجوارحعملثمباللسانعملثمبالقلبعمل: عمل- 2

هاني حلميالشيخ 

واألقوالاألعمالمنويرضاهاهللايحبهماكل(العبادةأنالعبودية؛تعريفعلىالمعروفاإلسالمشيختعريف
) .والباطنةالظاهرة

؟؟المطلوببالشكلواقعنافيمؤثرةغيرالعقيدةلماذا

ونحنعمله،وعنقلبهعنكثيرًابعيدةوصارتعقالأشربهاللعقيدةدارس" ملالعطالب" هناكأنهالفكرة
.بالقلبوعملباألركانعملنقول

أحمد صدقيالشيخ 

كبيرقطاعالعقيدةبدراسةيهتمفربماالتدريس،منينبغيكماحظًاتأخذلمأصالًالعقيدةنقول- 1
العقيدةتدرسالعامةبصفةاألمةفيلكناإلسالمي،بالعملالمشتغلينبعضأوالسلفيالتيارمن

.الدروسبعضفيأوخطبًافيتُذكرنتفًاهكذاتأتيوإنماجاد،بشكلأومنظمبشكل
أنللحكام؛األمور،ألولياءكبيرةمسؤليةوهذهالعقيدة،دراسةعلىكاملةأجيالفيهاتُنشألماألمة- 2

فيهاهيكبوةأيمنتنهضأنالبالدتستطيعلن). العبادصالح(صالحلكلعندهمأساسًايجعلوا
.كبواتهممنأفرادهاينهضحتى

.اعتقادمادةوالجامعات؛المدارسفييُدرسأنيحتاجوهذا

هاني حلميالشيخ 

لبالالعقيدةضوابطندرسنحن) : (جميلةعقيدتنا(اسمهامحاضرةفيإسماعيلمحمدالشيخيقول
).العقيدة

هياإلشكالياتفمنوالتوحيد،اإليمانوبناءاإليمانعلىالكالمواللبونسيانالخارجياإلطارعلىالتكلم- 
منوليساإلطارمنندرسهاالخارج،منندرسهاندرسهافعندماوأيضًا،أصالًندرسهاالكناإذاألننامؤثرةغير

.الخارجمندائمًانتكلموإنماللقلوبنشربهافاللبها،

الضالةالفرقعلىالردودوبسببالكالم،علمبسببالدخنمنجدًاكثيرعليهادخلالعقيدةدراسة- 
.الفرقيالتدريسنسميهأنالممكنمنفأصبح

ليس.. كذالعقائدخالفوهذاللخوارجخالفًاوهذاللمرجئةخالفًاوهذانقولما،أمرفيكالمناطوالأننا- 
غيرلكنهجيدكالموهذاوهذا،وهذاهذاننفيالخارج،مننتكلمولكنالمعنىهذامنتقليلأيضًاهذا

.الجانبهذامنالعقيدةتدريسفقطيكونأنكافِ



الذيالقرآنمنهجوهوأالاآلخرالجانبعلىالجوانب،بهذهمهتميننكونالوقتطوالأنهالفرقيالتدريس
.اهللاشاءإنسنتدارسهاالتياالعتقادمسائلجنبإلىجنبًاالقلوب،فياإليمانيةالمعانيهذهيُشربكان

أحمد صدقيالشيخ 

العبادة،لبابعنوانتحترايةاألمةفيترفعأنفينبغيالعبادة،لبهواألساس،هوالخشوعأنرغم
.شيءكلفينتكلمأنملحًا،طرقًااألبوابهذهوتطرقهذاإلىفينفذاإلسالم،روحأو

وحقيقةيديهبينوالخضوعوتعالىسبحانهاهللايديبينالوقوفحقيقةفيالصالة،حقيقةفينتكلم
.الزكاةوحقيقةالصياموحقيقةالسجودوحقيقةالركوع

هاني حلميالشيخ 

بلسانك) يارب(تقوللنالربوبيةتوحيددرستأنبعديديكترفععندما.. العقيدةدراسةعلىومترتب
.الربكلمةمعنىماتستشعرستستشعرها،وإنمافقط،

أحمد صدقيالشيخ 

بنظرهويتابعهحرامًامنظرًاأمامهيرىقد) اهللاأستغفر(يقولوهوالمعصيةيباشرالناسبعضأنكثيرًارأينا
.قلبهمناهللاأستغفريقللمأنههذافيالسبب. اهللاأستغفرويقولويسخر

هاني حلميالشيخ 

 "الطحاويةالعقيدةمتن"

أحمد صدقيالشيخ 

 :معناهوكثرلفظهقلما(هو. (

اختيرت،ولذاسهلةبسيطةمختصرةألفاظعنعبارةهي: الطحاوياإلمامعقيدةأوالطحاويةفالعقيدة
.العباراتسبكورائقةاأللفاظ،سهلةأنهااالختيارأسبابأحدفمن

الطحاويجعفرأبياإلمامإلىمنسوبةالطحاوية.

الملكعبدبنسلمةبنسالمةبنمحمدبنأحمداإلمام.

جعفرأبو.

اسمهااالسم،بهذااآلنحتىموجودةالقريةوهذهمصر،صعيدقرىمنقريةإلىالطحاوي
.المنيابمحافظةسملوطلمركزتابعة) األعمدةطحا(

مناألولالنصففييعنيبسنتين،أحمداإلماموفاةقبلهـ239سنةتعالىاهللارحمهالطحاوياإلمامولد
عليهايتأسسوالتيبخيريتهاالنبيشهدالتيالفاضلةالقرونمنأنهمعروفالثالثوالقرنالثالث،القرن

.اعتقادنا



.والشهرةالسيطلهيُكتبلملكنبالعلممشغوالًأديبًارجالًأبوهكان- 

فيالشافعيةفقهاءمنالسيوطيوعدهابالفقه،المشتغالتالصالحاتالفاضالتمنأيضًاأمهوكانت- 
.مصر

.الشافياإلمامتالميذأحدالمزني،إبراهيمبناسماعيلإبراهيمأبااإلمامخاله- 

المعروفالمختصرولهالمزني،اإلمامهوالشافعياإلمامبعدالشافعيالمذهبفيالناسأشهرمن- 
المزنيمختصرأناللطائفمنحتىالمزني،مختصر

اهللا،رحمهالمزنيإبراهيمأبوخالهعلىيدرسوكاناهللارحمهالطحاوياإلمامأنهناالطرائفضمنمن- 
! تنفعلنأنتأي) شيءمنكيجيءالواهللا: (خالهلهفقالكذاأوأخطأأوشيءعليهأشكلأنهفيبدو

المذهبعلىكانفقد- خالهعنفانصرفالكامنة،الطاقاتبداخلهوحركتالعبارةهذهفاستفذته
ولكنهكخالهمختصرًاوصنفوأفادفأجادالعمراني،أحمدأبيإلىالحنفيالمذهبإلىتحولثم–الشافعي

.اهللارحمهحنيفةأبامذهبعلى

لكفرحيًاكانلوإبراهيمأبااهللايرحم(قالتوفيقدخالهوكانالناسفيمكانتهوتأسستسيطهزاعفلما
).يمينهعن

 
).اآلثارمشكلوشرحاآلثارمعانيشرح(منوالهعلىينسجلمالذيالنافعاألمثلالكتاب- 1
كتاب.3مفقود،هوولألسفيصلنالملكنهمجلدًا120فيأنهالعلماءقالاالختالففيكتاب- 2

).الطحاوياإلماماعتقاد(االعتقاد

الحقعلىوالحنابلةوالمالكيةوالشافعيةالحنيفيةمناألربعةالمذاهبجمهورإن(:السبكياإلمامقال
).الطحاويعقيدةيقرأون

تالميذطبقةفيكانالعزأبيابنأنالشهرةهذهواكتسب) العزأبيابنشرح(هوالمتنهذاشروحأشهر
منالعزأبيابنوبالتاليعنهمالنقلفيكثيرًاأسهبكثير،وابنالقيمابنوتالميذتيميةابناإلسالمشيخ

شرحالعثيمين،ابنالشيخشرححديثة؛وشروحاتالمتنلهذاكثيرتهذيبوهناكالهجري،الثامنالقرنعلماء
.المحمودالشيخشرحالشيخ،آلصالحالشيخ

 
ثبتًاثقًةكان: (شأنهفيقال- الطحاويلإلماممعاصرًاكانوهو–المصرييونسبنأحمداإلمام- 1

).مثلهبعدهيخلفلمعاقالً،فقيهًا
أبيأصحابرئاسةإليهانتهتالطحاويجعفرأبو: (الفقهاءطبقاتفيالشيرازياسحاقأبواإلمام- 2

).بمصرحنيفة
)وفقيههاالمصريةالديارمحدثالكبيرالحافظالعالمةاإلمام: (الجوزيابنالفرجأبوواإلمام- 3

فليسالتكامليةفكرة.. الحديثفيإماموهواالعتقاد،فيإماموهوالفقه،فيإمامأنهوهوشيء؛نلحظ
علمدونعلمفيهو



.)المفيدةالتصانيفصاحبالحنفيالفقيههو: (عنهيقولاهللارحمهكثيرابناإلمام- 4
).الجهابذةوالحفاظاألثباتالثقاتأحدوهوالغزيرةوالفوائدالمفيدةالتصانيفصاحب: (كثيرابن- 5

!!مالها؟لهااالعتقادفيأخرىمصنفاتهناكأنرغمالشأنبهذاهولماذامثالًالطحاوياإلماملماذا- 

القبولتلقلمولكنأفاضلعلماءصنعهاكُثرأربعينياتهناكأنرغم) النوويةاألربعين(النووياإلماملماذا
!!؟النوويلإلمامالصالحينلرياضالنووي،اإلمامألذكارالنووي،اإلماملكتاباتالذي

فوضعله،يُكتبلملكنهومنوهوالفقه،فيالمتخصصينإال!! مثالًالبلقينييعرفاألمةفيمنمثالً
قال-بحذوهمنحتذيلكي–.. يقول.. نقاطفياألمور

.السرهذاهووجلعزاهللامعحالهأنشيءأول: اهللامعحاللهيكونأن- 1

يعنيوصيامصالةكبيروطبعًا) وصيامصالةكبيرلهكانما(قالمالكلإلمامترجملماالمباركابناإلمام
لميقولوإنمافقط،الراتبةوالنوافلالفرضيصليكانأنهأحديظنالحتىركعة300و100يصلييكنلم

أنغيروصيامصالةكبيرلهكانما(قال.. المحنةفيركعة300يصليكانأحمدفاإلمامفالنمثليكن
.الخلواتفيالسيماوجلعزاهللامعفحال) صالحعملمنخبيئةسر،عبادةلهتكون

تتحملالنفسيةغيرهم،عندليسماالنفسيةالصفاتمنعندهميكونأنهميقولالثانياألمر- 2
. هذامنشيءوالاألقرانحسدوالوالحسدالحقد

تصحيحفيضخممشروعاألمةفيفتركمحدث،أناقالالبدايةمناأللبانيالشيخواضحهدفعنده- 3
.مثالًالشيخجهدومعلومالنبويةاألحاديثوتضعيف

الكوفيينبسيرالناسأعلممنكان(الطحاويعنيقولالمعروفالفهرستصاحبالنديمابناإلمام- 
الذيللمكاننسبة. عمومًاالحنيفيةمدرسةأوالرأيمدرسةحنيفة،أبيأصحابيعنيالكوفيين) وأخبارهم

.فيهنشأوا

واختالفوالحديثالفقهفيمدافعةبالعصرهإمام(الزاهرةالنجومصاحببرديالتغريابناإلماميقول- 
)الحسانالمصنفاتوصنفوالنحو،واللغةواألحكامالعلماء

.سنة82عمرعن،321سنة، القاهرةفيمصر،فيالقرافةفيودفناهللارحمهتوفيالحافلةالحياةهذهبعد

 

.عليسلطانعبدالرحمنألبي..أنموذجاوالعقيدةالتوحيدمؤثرةدراسةنحو) 1(

.لألنصاري... التوحيدجماليةفيالدينجمالية) 2(




